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Jeśli borykacie się z trudnościami wynikającymi z izolacji podczas nauki w domu, jeśli odczuwacie 

potrzebę otrzymania wsparcia czy zwykłej rozmowy o tym, jak sobie aktualnie radzicie lub jesteście na 

etapie frustracji lub bezradności, kontaktujcie się z nami.  

Wykaz maili i telefonów do poszczególnych osób znajduje się na stronie szkoły. 

Czekamy na wszelkie sygnały, służymy rozmową, poradą, wsparciem psychologicznym i wychowawczym. 

Specjaliści pracujący w szkole są do dyspozycji uczniów i ich rodziców: 

 

Psycholog klas 1-4 p. Magdalena Baranowska (konsultacje dla uczniów i rodziców przez dziennik 

elektroniczny, mail: m.baranowska@spjablonna.edu.pl oraz Classroom w godzinach pracy: poniedziałek 

11.50-15.50, wtorek 9.55-14.55, środa 10.40-15.40, czwartek 9.40-15.40, piątek 8.00-14.00.  

Classroom - link do kontaktów: https://meet.google.com/lookup/ahauzbxz3s?authuser=0&hs=179 

 

Pedagog klas 1-4 p. Wanda Rzepczyńska (konsultacje dla uczniów i rodziców przez dziennik 

elektroniczny w godzinach: https://tiny.pl/7nhl4; Classroom:  w.rzepczynska@spjablonna.edu.pl  link do 

kontaktów:  

https://meet.google.com/lookup/c6cufy423n) 

 

Psycholog klas 5-8 p. Alicja Jesionowska (konsultacje dla uczniów i rodziców poprzez dziennik vulcan; 

mail a.jesionowska@spjablonna.edu.pl  

w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-12.30, środa 11.30 - 15.30, piątek 11.30 - 15.30 

link do kontaktów : 

https://meet.google.com/lookup/c42cnqaslo 

 

 

Pedagog klas 5-8 p. Magdalena Ceckowska (konsultacje dla uczniów i rodziców poprzez dziennik 

elektroniczny, mail: m.ceckowska@spjablonna.edu.pl w godzinach poniedziałek, wtorek, czwartek:  11.00-

15.30;środa 8.00-12.30,piątek 8.00-12.00  Classroom: link do kontaktów: 

https://meet.google.com/lookup/ahcdtnwmh6?authuser=2&hs=179 

 

Terapeuta pedagogiczny p. Agnieszka Gawrońska (konsultacje dla uczniów i rodziców poprzez dziennik 

elektroniczny, mail: a.gawronska@spjablonna.edu.pl oraz  Classroom w godzinach: poniedziałek 8.00-

11.45, wtorek 8.00 - 12.35, środa 8.00 - 11.00, czwartek 8.00-13.00, piątek 8.00 - 13.40. 

Classroom - link do kontaktów: https://meet.google.com/lookup/h2aisf3ra7 

 

mailto:sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl
mailto:m.baranowska@spjablonna.edu.pl
https://meet.google.com/lookup/ahauzbxz3s?authuser=0&hs=179
https://tiny.pl/7nhl4
mailto:w.rzepczynska@spjablonna.edu.pl
https://meet.google.com/lookup/c6cufy423n?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c6cufy423n?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c6cufy423n?authuser=0&hs=179
https://meet.google.com/lookup/c6cufy423n?authuser=0&hs=179
mailto:a.jesionowska@spjablonna.edu.pl
https://meet.google.com/lookup/c42cnqaslo
mailto:mceckowska@spjablonna.edu.pl
https://meet.google.com/lookup/ahcdtnwmh6?authuser=2&hs=179
mailto:a.gawronska@spjablonna.edu.pl
https://meet.google.com/lookup/h2aisf3ra7


    
    Szkoła  Podstawowa im. Armii  Krajowej 

                    w Jabłonnie 
 

 

05-110 Jabłonna   tel./fax. 227824643   

ul. Szkolna 2  sp.jablonna@spjablonna.idsl.pl 

NIP: 536-16-43-466  www.sp-jablonna.pl 

Regon 000627354 

 

 

 

 

Terapeuta pedagogiczny p. Justyna Pacuła (konsultacje dla uczniów i rodziców przez dziennik 

elektroniczny lub j.pacula@spjablonna.edu.pl, możliwość umówienia się na indywidualną rozmowę 

telefoniczną w godzinach: poniedziałek 8.00-10.35, środa 9.50-10.35, piątek 14.50-15.35). 

 

Logopeda klas 1-8 p. Ewa Skonieczna Konsultacje dla uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny 

oraz telefonicznie (789 192 351) w godzinach pracy, tj poniedziałek (11.45 - 14.45), wtorek (8.00-14.00), 

środa (9.45-13.45), czwartek (11.45-15.45) i piątek (9.45-14.45). Możliwe są także konsultacje online dla 

rodziców oraz uczniów  przez Classroom - link do kontaktów:  https://meet.google.com/lookup/h44qz46f7f 

 

 

Logopeda klas 1-8  p. Jolanta Prusińska  Konsultacje dla uczniów i rodziców w godzinach  pracy,           tj 

poniedziałek ( 13.00- 15.00) , wtorek ( 8.00- 14.00), środa (14.00- 16.00), czwartek (8.00-14.00) i piątek 

(8.00- 14.00) przez dziennik elektroniczny bądź telefonicznie 723 733 682. Konsultacje online  
https://meet.google.com/lookup/bueefsoteu 
  

 

Terapeuta SI/ Logopeda  p. Marzena Skrzypkowska (konsultacje dla uczniów i rodziców przez dziennik 

elektroniczny oraz zajęcia stacjonarne w klasach 1-4). 

 

Terapeuta SI p. Agata Jeziółkowska (zajęcia stacjonarne w klasach 1-3) 

 

Terapeuta SI p. Małgorzata Rogulska (konsultacje dla uczniów i rodziców przez e- dziennik i zajęcia 

stacjonarne w klasach 1-3) 

 

Terapeuta  Marzena Berezińska (zajęcia stacjonarne w klasach 1-3 wg planu gimnastyki korekcyjno-

kompensacyjnej, kontakt przez e-dziennik). 

 

Terapeuta SI p. Agnieszka Mąkowska ( zajęcia stacjonarne w oddziale “0”). 

 

 

Życzymy Państwu zdrowia. 
 

Zespół psychologów, pedagogów, terapeutów pedagogicznych, logopedów oraz terapeutów integracji 

sensorycznej. 
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